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Анотація 

У процесі вивчення дисципліни "Лінгводидактика середньої освіти" розглянуто 

теоретичні основи методики, загальні закономірності навчання мови. У процесі засвоєння 

лекційного курсу студенти знайомляться із теорією методики навчання мови, оволодівають 

практичними рекомендаціями з навчання конкретних мовних явищ, рівнів мовної системи, 

формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок. 

Ключові слова: лінгводидактика, сучасний урок, технологія навчання 

 

Course Annotation 

The theoretical foundations of the methodology, the general laws of language learning are 

considered in the process of studying the discipline "Linguodidactics of secondary education". In 

the process of mastering the lecture course, students get acquainted with the theory of language 

teaching methods, master practical recommendations for learning specific language phenomena, 

levels of the language system, the formation of language and speech skills. 

Key words: linguodidactics, modern lesson, learning technology 

 



ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Лінгводидактика середньої 

освіти» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

напряму 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процеси навчання рідної 

(державної)) мови, засвоєння мовної системи, розвиток мовних і мовленнєвих умінь і 

навичок, формування мовної особистості та її комунікативної кмпетентності.  

Міждисциплінарні зв’язки: сучасна українська мова, вступ до мовознавства, 

психолінгвістика, філософія 

1.1. Мета вивчення дисципліни: оволодіння студентами-філологами всіма 

існуючими методами й прийомами успішного навчання рідної мови не тільки в школі, а й у 

гімназії, ліцеї, коледжі, уміннями й навичками їх творчо застосовувати. У систему 

лінгводидактичної підготовки філолога входять лекції з лінгводидактики середньої освіти, 

практичні заняття, самостійна робота студентів. Окрім загальних питань лінгводидактики 

середньої освіти, а також методики вивчення основних розділів курсу української мови, 

студент має ознайомитися з найважливішими проблемами лінгводидактичної науки, 

новими технологіями у вивченні української мови, особливостями організації і проведення 

позакласної роботи з мови та ін. 

1.2.Завдання навчальної дисципліни: підготувати філологів до професійної 

діяльності в умовах нової української школи, реформування сучасної освіти, реалізації 

Державного стандарту і Концепцій мовної освіти, Закону про забезпечення функціонування 

державної мови в Україні; забезпечити засвоєння студентами системи теоретичних знань і 

професійних умінь, які допоможуть їм формувати в учнів мовну і мовленнєву компетенції, 

виховувати свідомих громадян України; учити студентів співвідносити теоретичні знання з 

практичними потребами сучасної освіти, втілювати нові методичні ідеї у практику 

вивчення предмета; розвивати у студентів пізнавальні інтереси, прагнення до 

вдосконалення своєї професійної підготовки, уміння працювати з навчально-методичною 

літературою; формувати у філологів дослідницькі навички, розвивати уміння проводити 

самостійні наукові пошуки й експериментальні дослідження. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Використовує українську мову як державну в усіх сферах суспільного життя, 

зокрема у професійному спілкуванні. 

ПРН 3. Ефективно працює з інформацією: добирає необхідну інформацію з різних джерел, 

критично аналізує й інтерпретує її, впорядковує, класифікує й систематизує. 

ПРН 4. Організовує процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 8. Застосовує філологічні знання для розв’язання професійних завдань.  

ПРН 9. Використовує інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для вирішення 

стандартних завдань професійної діяльності. 

ПРН 11. Знає норми літературної мови та вміє їх застосовувати у практичній діяльності. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти оволодівають 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні компетентності:   

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ІІ. Фахові компетентності:  



ФК 2. Здатність використовувати у професійній діяльності мову як особливу знакову 

систему, її природу та функції, про генетичну та структурну типологію мов світу; 

фонетичний, лексичний, граматичний рівні мови. 

ФК 3. Здатність використовувати знання з теорії та історії мов(и), що вивчаються(ється). 

ФК 5. Розуміння сутності й соціального значення майбутньої професії, основних проблем 

дисциплін, що визначають конкретну лінгвістичну галузь, їх взаємозв'язку в цілісній 

системі знань.  

ФК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що 

вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному) для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах життя. 

ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних 

завдань. 

ФК 11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та 

культури мовлення. 

ФК 12. Здатність до організації ділової комунікації. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Тема 1. Лінгводидактика середньої освіти як наука і навчальна дисципліна. 

Українська мова як навчальна дисципліна в загальноосвітній школі. Зміст навчання і 

структура шкільного курсу української мови. Використання термінів, визначень та правил у 

шкільному курсі української мови. Аналіз чинних програм з української мови. Огляд історії 

розвитку лінгводидактики. Структура і зміст методичної підготовки фахівця-словесника. 

Концепції мовної освіти та їх роль у підготовці філолога. Міжпредметні зв’язки та 

інтегроване навчання в шкільному курсі української мови. Принципи побудови шкільних 

підручників з української мови. Факультативні та спеціальні курси української мови. 

поглиблений курс української мови 

Тема 2. Психологічні й дидактичні основи навчання української мови. Принципи 

навчання мови. Наочність та технічні засоби навчання мови Шкільний кабінет української 

мови Навчально-методичні посібники з української мови 

Тема 3. Методи і прийоми навчання української мови. Методи і прийоми 

опрацювання навчального матеріалу. Проблемне навчання на уроках мови. Опитування на 

уроках української мови. Програмування у навчанні української мови Комп’ютеризоване 

навчання Інтерактивні методи навчання. Вивчення програмового матеріалу укрупненими 

логічно завершеними частинами. Засоби навчання мови. 

Тема 4. Проблема уроку в сучасній лінгводидактиці. Типи уроків української мови, 

їх структура і методика проведення. Сучасний урок української мови. Особливості 

структури уроку мови. Планування навчального матеріалу з української мови. 

Лінгводидактичні вимоги до сучасного уроку української мови. Календарне і модульне 

планування уроків української мови. 

Тема 5. Технологія сучасного уроку української мови. Нові технології у викладанні 

української мови в школі. Спостереження й аналіз уроку української мови. Особливості 

технології основних типів уроків. Нетрадиційні (нестандартні) уроки української мови. 

Виховна робота на уроках української мови. 

Тема 6. Методика вивчення фонетики й орфоепії у школі. Методи й прийоми 

засвоєння фонетичних понять на уроках української мови. Прийоми навчання орфоепії. 

Тема 7. Методика навчання лексики й фразеології у школі. Наукові засади навчання 

лексики і фразеології. Шляхи засвоєння учнями лексичних понять на уроках української 

мови. Роль орфоепічних, тлумачних словників, словників синонімів та ін. у вивченні 

лексики та фразеології. Система тренувальних вправ з лексики та фразеології. 



Тема 8. Методика вивчення будови слова і словотвору. Принципи навчання будови 

слова і словотвору. Шляхи подолання труднощів у виділенні морфем. Словотвірні вправи 

та їх види. Методика проведення морфемного та словотвірного аналізів слова. 

Тема 9. Загальні питання методики вивчення граматики в шкільному курсі 

української мови. Місце граматики в шкільному курсі. Методика вивчення морфології в 

школі. Проблемний підхід до вивчення частин мови. Методи та прийоми вивчення 

самостійних та службових частин мови в шкільному курсі української мови. 

Тема 10. Методика навчання орфографії в загальноосвітній школі. Поняття про 

орфограму. Типи та види орфограм. Види диктантів. Методика їх проведення. Методика 

проведення контрольних диктантів. Система роботи над орфографічними помилками. 

Тема 11. Методика навчання синтаксису в школі. Методика вивчення 

словосполучення в школі. Методика вивчення простого речення в школі. Методика 

вивчення складного речення в шкільному курсі української мови. Синтаксичний аналіз, 

його види й методика проведення на уроках української мови. Види вправ із синтаксису. 

Тема 12. Методи та прийоми вивчення пунктуації. Труднощі у вивченні окремих 

питань пунктуації. Формування пунктуаційної грамотності учнів. Види вправ із пунктуації. 

Типи пунктуаційних помилок. Елементи риторики та методика їх опрацювання в школі. 

Основні стилістичні вміння. Методи й прийоми вивчення стилістики. 

Тема 13. Методика зв'язного мовлення. Зв'язне мовлення як методичне поняття. 

Теоретичні основи роботи з розвитку зв'язного мовлення. Значення і завдання роботи з 

розвитку вмінь і навичок усного та писемного зв'язного мовлення. Місце занять з розвитку 

зв'язного мовлення у шкільному курсі мови. Питання розвитку зв'язного мовлення в історії 

методичної науки. Основні принципи методики розвитку мовлення: єдність розвитку 

мовлення і мислення, взаємозв'язок розвитку усного і писемного мовлення, зв'язок розвитку 

мовлення з вивченням граматики, орфографії, пунктуації та української літератури. 

Тема 14. Розвиток усного мовлення учнів. Основні форми роботи, методика їх 

проведення. Формування в учнів навичок різних видів читання в процесі вивчення 

шкільного курсу мови. 

Тема 15. Види робіт з розвитку зв'язного писемного мовлення, їх значення й методика 

проведення: робота над текстом, тема і основна думка тексту, смислова, граматична, 

структурна та інтонаційна цілісність тексту, способи зв'язку речень у тексті (ланцюжковий і 

паралельний), композиційно-структурні особливості тексту, абзац) 

Тема 16. Методика роботи над переказами (докладними, стислими, вибірковими, 

переказами-перекладами, творчими); формування комунікативних умінь учнів у процесі 

роботи над творами (уміння визначати головну думку твору, складати план, працювати над 

мовним оформленням твору, редагувати написане); робота над творами різних видів і стилів 

(твори-розповіді, твори-описи, твори-роздуми). 

Перевірка творчих робіт. Прийоми виправлення, обліку і класифікації помилок. Критерії 

й норми оцінювання. Робота над лексичними, стилістичними та іншими помилками. 

Тема 17. Ознайомлення учнів з публіцистичним і діловим мовленням. Методика 

написання замітки-інформації, статті-нарису до газети та різних видів ділових паперів 

(адреса, лист, оголошення, розписка, доручення, заява, протокол, звіт, автобіографія тощо). 

Наочні й технічні засоби з розвитку мовлення, методика їх застосування. Методика роботи 

зі стилістики. Завдання, зміст і місце роботи зі стилістики у 5-11-х класах. Ознайомлення 

учнів з функціональними стилями мовлення, стилістичними ресурсами лексики, фразеології, 

морфології, синтаксису. Функціонально-стилістичний підхід до вивчення мови. Основні 

стилістичні уміння. Методи й прийоми вивчення стилістики; спостереження над мовою 

взірцевих текстів різних стилів мовлення, стилістичний аналіз, стилістичний експеримент, 

аналіз і характеристика виражальних мовних засобів, редагування текстів, добір лексичних, 

морфологічних і синтаксичних синонімів, конструювання речень і зв'язних текстів різних 

типів і стилів мовлення. Систематизація й узагальнення знань зі стилістики, одержаних у 

процесі вивчення різних розділів шкільного курсу мови. Елементи риторики та методика їх 



опрацювання. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 Засоби діагностики успішності навчання: співбесіда; усне і письмове опитування; 
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